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Pressmeddelande Onsdag den 23 februari 2011

Nu är det klart! - David Batra medverkar i Thomas Peterssons komedi
”Ett makalöst bröllop” sommaren 2011!
Nu är ensemblen komplett inför sommarens stora
teatersatsning med Thomas Peterssons ”Ett makalöst bröllop”
på Krusenstiernska teatern i Kalmar. Det senaste tillskottet är
komikern David Batra som för första gången spelar i en
komediföreställning utomhus.
Ensemblen är nu fulltalig och på scen kommer vi att se Thomas
Petersson, David Batra, Jeanette Capocci, Anna Carlsson, AnnaKarin Palmgren och Ing-Marie Carlsson. Premiär blir det den 30
juni och föreställningen ges torsdag-lördag fram till den 23 juli.

- Det ska bli fruktansvärt roligt att medverka i ”Ett
Makalöst bröllop” i sommar, säger David Batra. Jag ser
verkligen fram att få spela komedi för första gången på en
utomhusteater och jag har hört så mycket bra om Kalmar
och Krusenstiernska teatern!
-Vi är makalöst glada över att ha med David Batra i ensemblen på Krusenstiernska teatern i

sommar tillsammans med Thomas Petersson. David är en fantastiskt rolig komiker som
verkligen kommer bidra med något alldeles extra till denna redan klockrena föreställning! Nu
ser vi verkligen fram emot premiären, säger Bosse Andersson, producent.
Handling
Om inte svensexan hade legat dagen före bröllopet, om han inte hade beställt in den där sista
whiskeyn, om han inte hade vaknat i bröllopssviten och om han bara hade hunnit träffa sin bestman
och hans nya flickvän. Om inte bruden hade valt att göra sig i ordning på hotellet, om svärmor bara
hade varit klar med bröllopsklänningen. Om bara städerskan inte sagt sig vara den hon var och om
inte kärleken hade slagit till vid första överkastet. Då skulle det ha blivit… Ett makalöst bröllop!
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